COMUNICADO 2 – INFORMAÇÕES DO PROGRAMA
1.

PROPOSTA
O Desafio Regional Escoteiro 2017 é uma atividade proposta para os jovens do Ramo Escoteiro

da Região Escoteira do Rio de Janeiro. Trata-se de uma nova proposta de atividade, diferente do Grande
Jogo Regional Escoteiro e do tradicional Torneio Caio Vianna Martins.
2.

UMA ATIVIDADE DIFERENCIADA
Esta atividade possibilitará a junção do marco simbólico do Ramo Escoteiro (“explorar novos

territórios com um grupo de amigos”) à participação em um grande jogo a ser realizado no centro
histórico da cidade do Rio de Janeiro, mesclando o espírito de aventura característico dos jovens desta
faixa etária, a capacidade de raciocínio e o espírito de patrulha. Ao mesmo tempo em que se divertem,
nossos jovens terão a possibilidade de conhecer locais de grande importância histórica e cultural.
Apresentaremos o personagem literário Sherlock Holmes que, em visita ao Brasil, se vê envolvido
na elucidação de um misterioso crime no final do século XIX. As patrulhas, tal qual nosso herói, entrarão
em uma corrida contra o tempo para solucionar o caso, buscando as pistas que estarão espalhadas por
diferentes locais.

3.

DESENVOLVIMENTO

A atividade será realizada por patrulha, que terá a liberdade de fazer o seu próprio roteiro se
utilizando do mapa que será entregue no inicio do evento. Haverá 20 “estações” onde teremos
escotistas devidamente preparados para apresentar aspectos históricos e curiosos sobre o local e
poderá haver atividades lúdicas para diversão e entretenimento dos jovens que, por fim, receberão a
pista para elucidação do caso.
Apenas a primeira “estação” será indicada pela coordenação, para melhor distribuição do
contingente pela área do jogo. A partir daí, cada patrulha vai traçar seu caminho e sua estratégia.

4.

PREMIAÇÃO

O objetivo da atividade é elucidar o mistério, portanto as atividades das estações não
influenciarão no resultado do jogo. Não haverá contagem de pontos!
As patrulhas terão várias “questões” a serem respondidas para elucidar completamente o caso e
a quantidade de questões solucionadas indicará a premiação que será em forma de “Insígnias”.
As insígnias serão concedidas por patrulha!

5.

PAPEL DOS ESCOTISTAS

Uma inovação desta atividade será o acompanhamento das patrulhas por um escotista de seu
próprio Grupo Escoteiro (o que normalmente é coibido nos eventos regionais, propiciando a melhor
vivência do sistema de patrulhas).
Desta vez será obrigatória a inscrição de um escotista por patrulha.
Os escotistas deverão zelar pela segurança dos jovens e orientá-los no deslocamento indicando
caminhos a serem tomados para atingir o local escolhido pela patrulha. A decisão sobre o roteiro a ser
seguido deve ser exclusivamente dos jovens, assim como a resolução das tarefas e do mistério.
Este escotista deverá estar preparado para caminhar com a patrulha durante TODA a atividade.
Portanto, não recomendamos a inscrição de adultos com algum tipo de limitação física ou
contraindicação médica para caminhar por mais de seis horas.

6.

QUER SABER MAIS?

Site da UEBRJ: http://www.escoteirosrj.org.br/eventos/desafio
Página do Facebook: www.facebook.com/desafioescoteiro2017

NÃO PERCA, NO COMUNICADO 3, REGULAMENTO DO EVENTO.
.

